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Subject: Re: J.nr.: 2013-734-0038
From: Torsten Brinch <tb@gyldengrisgaard.dk>
To: Justitsministeriet <jm@jm.dk>
On Thu, 2013-07-04 at 06:57 +0000, Justitsministeriet wrote:
>
>Politi- og Strafferetsafdelingen
>Dato: 4. juli 2013
>Kontor: Strafferetskontoret
>Sagsbeh: Mette Halmø Rasmussen
>Sagsnr.: 2013-734-0038
>Dok.: 833527
>Ved e-mail af 1. juli 2013 har De på ny rettet henvendelse
>til Justitsministeriet vedrørende omskæring af drenge.
>
>Justitsministeriet kan i den anledning generelt henholde sig
>til sit tidligere svar af 4. februar 2013.
>
>Justitsministeriet kan yderligere oplyse, at ministeriet ikke
>er klageinstans for politiets beslutninger om ikke at indlede
>efterforskning. Justitsministeriet kan i den forbindelse også
>henvise til Københavns Politis brev af 28. august 2012, hvoraf
>det fremgår, at rette klageinstans er Statsadvokaten i
>København.
>Med venlig hilsen
>Ketilbjørn Hertz
Jeg skal da yderligere oplyse, at:
De retslige mangler i Københavns Politis to breve af 23 august 2012,
som jeg peger på, blev påklaget straks og
umiddelbart til den ansvarlige myndighed, Københavns Politi,
pr email af 27. august 2012 (samt, da jeg intet hørte,
igen per rekommenderet brev til Københavns Politi af
17. september 2012.)
Ved mail af 18. september 2012 meddelte advokaturchef
Dorit Borgaard, Kbh. Politi, at mine klager var blevet
videresendt til Statsadvokaten for København og Bornholm
sammen med sagens akter.
Ved brev af 5. november 2012 meddelte statsadvokaten vedr.
eet af de to påklagede forhold, at han afviste at behandle min
klage, med den begrundelse at han ikke anså mig for
klageberettiget. Mod slutningen af 2012 havde jeg ikke
modtaget svar fra statsadvokaturen vedrørende det andet
forhold, og indså at der nok ikke ville komme noget svar.
Herefter påklagede jeg de nævnte retslige mangler
-- som det vil være Justitsministeriet bekendt -pr. mail af 24. december 2012 til Justitsministeriet,
som jvf. retsplejelovens prg 98 er de offentlige anklageres
overordnede myndighed.
Ifølge ombudsmandslovens prg. 14 kan ombudsmanden ikke behandle
klager over forhold der kan indbringes for en anden
forvaltningsmyndighed, før denne myndighed har truffet afgørelse
-- og de nævnte forhold kan derfor ikke rimelighedsvis af mig
påklages til ombudsmanden før en eventuel overordnet myndighed
har haft lejlighed til at forholde sig udtrykkeligt.
med venlig hilsen
Torsten Brinch
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